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Wydawnictwo Naukowe PWN
• Początek działalności w 1951 roku – Państwowe Wydawnictwo Naukowe
w Warszawie
• 1991 rok – prywatyzacja i zmiana nazwy na Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.

PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Najstarsze wydawnictwo lekarskie w Polsce
• 1949 rok powstaje w Warszawie Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich
• 1998 prywatyzacja i włączenie do grupy kapitałowej PWN pod nazwą PZWL
Wydawnictwo Lekarskie
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SPRAWDZONA TECHNOLOGIA
DLA BIBLIOTEK, EDUKACJI I ROZWOJU

IBUK LIBRA - PUBLIKACJE NAUKOWE
Lider na rynku wirtualnych wypożyczalni publikacji
naukowych

8,5 mln
STARANNIE
SELEKCJNOWANE
TREŚCI

REAGOWANIE NA
POTRZEBY ODBIORCÓW

INDYWIDUALNE
PODEJŚCIE

SKUTECZNE
ROZWIĄZANIE

Stały przyrost publikacji

Wyszukiwarka wewnątrztekstowa
Zaawansowane narzędzia
do pracy z tekstem

Wsparcie promocyjne

Aktywizacja czytelnictwa

2 mln przeczytanych stron
w miesiącu

IBUK Libra Light

Nowe narzędzia edukacyjne

Większość tytułów niedostępna
na innych platformach
Wyłączność na ofertę
PWN, PZWL i WNT

QR kody

Integracja z systemami
bibliotecznymi

8,5 mln odsłon rocznie

Co 5 student korzystający z
zasobów IBUKA Libry

DYNAMICZNIE ROZBUDOWUJEMY OFERTĘ
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LIBROWE NAJ w PWSZ-kach
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publikacji
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INSTYTUT PWN ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W SZKOLENIACH DLA BRANŻY AKADEMICKIEJ
Odpowiadając na potrzeby uczelni, w ramach
Instytutu PWN, realizujemy projekty
edukacyjne dla rynku akademickiego.
Łączymy doświadczenie z rzetelną wiedzą, co
daje gwarancję wysokiego poziomu
merytorycznego!

Instytut PWN od kilku lat wspiera rozwój
kompetencji wykładowców uczelni wyższych z
zakresu przygotowywania wniosków o granty,
stosowania metod ilościowych i jakościowych
w prowadzeniu badań naukowych, a także w
rozliczaniu i realizacji projektów badawczych i
wielu innych.

Zaufana marka, bogata oferta szkoleń, rzetelna
wiedza, konkretne rozwiązania, eksperci PWN!

2000

ponad
przeszkolonych pracowników akademickich

Wsparcie rozwoju
kompetencji
wykładowców uczelni
wyższych

Oszczędność czasu
– uczelnia zgłasza
temat i warunki
brzegowe
planowanego
szkolenia – PWN
realizuje całość
projektu

Szkolenia
dostosowane do
potrzeb uczelni
– tematyka, forma

INSTYTUT PWN ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W SZKOLENIACH
Wybrane tematy szkoleń:
• Praktyczne aspekty wdrażania
ustawy 2.0
• Szkolenia dla bibliotek
• Model zarządzania uczelniami
ośrodkami akademickimi
i podniesienie pozycji polskich
uczelni w rankingach
• Jak skutecznie pisać artykuły
naukowe
• Organizacja i bezpieczeństwo
imprez masowych na uczelni
• Szkolenia z zakresu kompetencji
miękkich (menadżerskich
i zespołowych)

Najbliższe szkolenie:
Praktyczne aspekty wdrażania ustawy 2.0
Warsztaty są skierowane do dyrektorów administracji
akademickiej.

• Ogólna identyfikacja problemów dotyczących wdrażania
ustawy 2.0 i ich adresowanie w uczelni
• Zarządzanie zmianą
• Ewaluacja dyscyplin naukowych w świetle nowych regulacji
• Finansowanie uczelni – kluczowe zmiany
Najbliższy termin 24.09.2018,
Warszawa, Centrum Konferencyjne Zielna

Więcej szczegółów i pełna oferta na stronie:

www.instytutpwn.pl

PUBLIKUJZNAMI.PL

PROFESJONALNE USŁUGI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW I UCZELNI!

Kompleksowa współpraca ze środowiskiem naukowym:
autorami monografii, prac doktorskich, habilitacyjnych
i innych prac naukowych
Kompleksowa współpraca z instytucjami naukowymi,
uczelniami i wydawnictwami uczelnianymi:

Ko
• wspólne wydanie publikacji

• reaktywacja publikacji o potencjale merytorycznym
i sprzedażowym

• usługi druku na żądanie

• wielość kanałów dystrybucji publikacji: księgarnie

internetowe PWN i PZWL, specjalistyczne,
stacjonarne księgarnie naukowe, usługi logistyczne
i dystrybucyjne Azymut

KOMPLEKSOWE USŁUGI EDUKACYJNE
NA RYNKU AKADEMICKIM

Grupa PWN - wiarygodna wiedza i kompleksowe rozwiązania edukacyjne

BEZPŁATNE E-CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW
NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH

Dostarczamy zawsze
wiarygodne informacje o
szkolnictwie wyższym

Tematy numeru:
Kompetencje naukowe - mit,
teoria czy praktyka, cz. II

Podpowiemy, jak skutecznie
prowadzić badania naukowe

Od autoprezentacji do
skuteczności zawodowej
naukowca

Pomożemy zaplanować ścieżkę
kariery akademickiej

Nowy model kształcenia
doktorantów

Poszerzymy kompetencje
pracy ze studentami

Perspektywa międzynarodowa
fuzji uczelni

Aktualne wydanie oraz wydania archiwalne dostępne na: niezbednikakademicki.pwn.pl

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

